MĚSTO

HORAŽĎOVICE

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ

14. zasedání zastupitelstva města
konané dne 10.12.2012 v 18.00 hod.
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Horažďovicích

Usnesení

Zastupitelstvo města Horažďovice:
1. určuje zapisovatele zápisu: Marcelu Kuldovou
2. schvaluje program 14. zasedání ZM
3. určuje ověřovatele zápisu: Pavel Jánský, Ondřej Brabec
4. volí návrhovou komisi: Mgr. Tomáš Pollak, Ing. Michael Forman
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 13. zasedání ZM ze dne 10.09.2012
6. schvaluje zprávu o činnost rady města za uplynulé období
7. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
8. bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru s tím, že konkrétní zpráva o kontrolní
činnosti bude kontrolním výborem předložena k vyjádření příslušným odborům MěÚ
s dostatečným předstihem před příštím zasedáním ZM
9. schvaluje plnění rozpočtu města k 31.10.2012
10. schvaluje 4. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 28 - 41/2012
11. schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013: Město Horažďovice bude hradit pouze
platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města, jeho
organizačních složek a příspěvkových organizací, a výdajů, které jsou smluvně podloženy a
smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města
12. schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2013, tj. příjmy 15 tis. Kč, výdaje
15 tis. Kč
13. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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14. v záležitosti půjčky Fotbalovému klubu Horažďovice:
a) schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o půjčce ze dne 18.05.2011 mezi městem Horažďovice
(věřitel) a FK Horažďovice o.s., Sportovní 1107, Horažďovice (dlužník), kterým se mění
doba splatnosti půjčky a pověřuje starostu města podpisem
b) vzdává se práva a promíjí úrok z prodlení k dnešnímu dni ve výši 79.200 Kč
15. schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Fotbalovému klubu Horažďovice na
úhradu záloh na elektrickou energii pro celý sportovní areál Lipky ve výši 68.261 Kč
16. schvaluje:
a) koupi pozemků p.č. 1073/2 trvalý travní porost o výměře 480 m2, p.č. 2408/1 ostatní plocha o
výměře 584 m2, p.č. 2408/3 ostatní plocha o výměře 252 m2, p.č. 2476/5 vodní plocha o
výměře 20 m2 vše v k.ú. Zářečí u Horažďovic a st.p.č. 23 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 23 m2 v k.ú. Svaté Pole u Horažďovic od manželů ………. a ……….. ………….,
…………….., ……………… za cenu 100 Kč/m2 pozemku
b) příslušnou kupní smlouvu mezi manželi ………….. a …………. ……………, ………………,
……………… (prodávající) a městem Horažďovice (kupující) a pověřuje starostu města
podpisem
17. schvaluje:
a) prodej pozemku p.č. 83/5 trvalý travní porost o výměře 159 m2 a p.č. 83/6 trvalý travní porost
o výměře 31 m2 v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic za cenu 120 Kč/m2 + poplatky s prodejem
související ………….. ……….. , …………………. s tím, že kupní cena bude zaplacena do 3
měsíců od schválení prodeje ZM
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ………………
…………….., ……………. (kupující) a pověřuje starostu města podpisem
18. schvaluje:
a) prodej bytové jednotky č. 781/5 na st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. Horažďovice, ulice Pod
Vodojemem v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu ve výši 568/10172 na společných
částech domu 781, 782 a st.p.č. 729 a st.p.č. 730 v k.ú. Horažďovice za cenu 437.000 Kč,
………… …………, …………….. , ………………..
b) příslušnou kupní smlouvu mezi městem Horažďovice (prodávající) a ……………..
……………, …………….., …………………… (kupující) s tím, že kupní cena bude zaplacena
do 3 měsíců od schválení prodeje ZM a záloha ve výši 5.000 Kč na náklady spojené
s prodejem bude zaplacena do 14-ti dnů od schválení prodeje ZM a pověřuje starostu města
podpisem
19. odkládá rozhodnutí o směně pozemků v k.ú. Boubín a v k.ú. Velké Hydčice (uvedené na
programu ZM pod bodem č. 16) na jednání příštího zasedání ZM a ukládá RM směnu pozemků
opětovně projednat s odborem investic, rozvoje a majetku města
20. schvaluje:
a) směnu pozemků p.č. 1148/44 ostatní plocha neplodná půda o výměře 34 m2 v k.ú.
Horažďovice (ve vlastnictví manželů ……………….) za pozemek ve vlastnictví města
Horažďovice p.č. 169/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 19 m2 v k.ú.
Horažďovice mezi městem Horažďovice (prvá smluvní strana) a manželi ……….. ……….. a
…………. …………, ………………. , ……………. – SJM (druhá smluvní strana)
b) příslušnou směnnou smlouvu mezi městem Horažďovice (prvá smluvní strana) a manželi
……………..a ……………, ……………., ……………….. (druhá smluvní strana) a pověřuje
starostu města podpisem
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21. schvaluje:
a) Dohodu o skončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice
(budoucí kupující) a 1) ……………….., ………………., ……………., 2) ……………..,
………………, ………………., 3) ………………., ……………….., ………………, 4)
……………………., ………………, ………………., 5) ……………………., ……………….,
………………….. (budoucí prodávající) k části pozemku p.č. 2408/1 v k.ú. Zářečí u
Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem
b) Dohodu o skončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Horažďovice
(budoucí kupující) a…………………., ………………….., ……………….., 2) ………………..,
…………………., …………………., 3) ……………….., ………………, ………………., 4)
……………….., …………………, ……………….. (budoucí prodávající) k části pozemků p.č.
1073/2, p.č. 2408/3 v k.ú. Zářečí u Horažďovic a pověřuje starostu města podpisem
22. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o souhlasu se zřízením stavby
mezi městem Horažďovice (budoucí kupující) a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
Ústí nad Labem (budoucí prodávající) týkající se prodloužení data uzavření kupní smlouvy do
31.12.2015 na koupi části st.p.č. 1274 v k.ú. Horažďovice v rámci akce „Horažďovice –
Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“ a pověřuje starostu města
podpisem
23. bere na vědomí smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní k bytu č. .. v ulici Na Vápence …. v Horažďovicích z ……………., trvale bytem Na
Vápence …., Horažďovice na ………………… …………….., trvale bytem …………, ……………..
24. bere na vědomí smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní k bytu č. .. v ulici Na Vápence …. v Horažďovicích z ………… a …………..
……………, trvale bytem Na Vápence …., Horažďovice na ………… …………, trvale bytem
……………, …………………
25. bere na vědomí smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní k bytu č. . v ulici Na Vápence …. v Horažďovicích z …………… ……….., trvale
bytem Na Vápence …., Horažďovice na ……….. ………, trvale bytem ………… a ………
……………, trvale bytem ………….., ……………..
26. revokuje usnesení 12. zasedání ZM ze dne 18.06.2012, bod č. 16
27. souhlasí se stanoviskem: město Horažďovice má zájem na realizaci pohyblivého jezu Mrskoš.
Město Horažďovice si je vědomo přínosu pohyblivého jezu nejen pro regulaci vody při
povodňových stavech, ale také pro lepší údržbu koryta řeky a některých stavebních objektů a
pro možnost pracovat s ledovou hmotou v zimních měsících. Město Horažďovice považuje
pohyblivý klapkový jez Mrskoš za strategicky významný prvek protipovodňové ochrany občanů
města a záměr Povodí Vltavy, s.p. za principiálně správný a přínosný.
28. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 – Požární řád města Horažďovice
29. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 – Podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
30. schvaluje návrh zeleně v prostoru náměstí a před Červenou branou, který bude zapracován do
projektu rekonstrukce náměstí
31. schvaluje darovací smlouvu mezi městem Horažďovice (dárce) a Dětským domovem
Kašperské Hory, Náměstí 146, Kašperské Hory (obdarovaný) na poskytnutí daru ve výši 23.346
Kč (výtěžek ze Dne pro dětskou knihu) a pověřuje starostu města podpisem
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32. na návrh starosty města pověřuje Pavla Bláhu vedoucím strážníkem městské policie
v Horažďovicích s platností od 01.01.2013
…………………………..
Mgr. Karel Zrůbek, v.r.
starosta města

…………………………..
Jan Buriánek, v.r.
místostarosta města
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